
Zápis č.1/2001

z jednání  Vrcholové  komise  Jizersko-lužické  oblasti  dne  7.4.2001  v zasedačce  Liberecké 
tělovýchovné sportovní organizace.

Přítomni:  J.Šimek, P.Boček, T.Kolesa, V.Janko, J.Kašpar (za Z. Melichara), J.Hušek, J.Kusko, 
S.Šilhán, V.Vršovský, P. Vinklárek, P.Fajgl (host), M.Peč (host). 

Nepřítomni:  P.Hejtmánek  (omluven),  J.Turek  (omluven),  K.Hejduk,  P.Prachtel,  J.Mertlík, 
P.Slanina, L.Chalupka. 

I. Kontrola úkolů ze zápisu č.1/2000

• Vrcholové krabice a knížky  . Vrcholové knížky v zásobě nejsou a výrobu se nepodařilo zajistit. 
Závěr: Nárokovat přes ústřední Vrcholovou komisi – P.Hejtmánek. Zajistí: Janko  

• Nos - SV hrana  .  Chybějící  jištění  mezi  nástupem  a l.  kruhem uvedené v průvodci - zajistí 
Šilhán.

• Výjimka ze zákona umožňující lezení v     Jizerkách  . Výjimka platila do 31.12.2000. Informaci 
podá P. Hejtmánek.

• Suché skály   – Alabastrová věž, cesta „Pec nám spadla“, VIII b. Cesta uznána, jištění osazeno.

• VK požádala Bezpečnostní komisi ČHS o vyřešení osazování včetně typu jištění pro J.H. Zatím 
není řešeno, avšak lze osazovat pouze jištěním od schválených dodavatelů. Materiál nárokovat 
přes Bezpečnostní komisi. Delší borháky, délka min. 10 cm. Do kruché skály (např. Žába) délka 
20 cm, cca 20 kusů. Další délky 15 a 13 cm.

• Černý Potok v     Jizerkách   – značení cest ke skalkám.Úkol zajišťoval J.Mertlík – není informace.

• Umístění informačních tabulí   o oprávněnosti lézt v chráněných oblastech JH pouze členy ČHS. 
Prověření možnosti zajištění cca 20 kusů – P.Hejtmánek. Úkol trvá.

• Členství P. Slaniny ve VK. Projednání s navrhovaným – úkol trvá. Zajistí Janko.

II. Řízení o prvovýstupech

Nové prvovýstupy

• Hodkovice  : Buková – Hrana snů, VIII-VIII b. Boček, Dostrašil. Schváleno. 
• Bezděčín  : Bezděčínská věž – Plížení chroustů, VII, Boček, Dostrašil, Trotan. Schváleno.
• Suché skály  

⇒ Vlajková – Štíhlá linie, VIII. Starý x Frič. Schváleno.
⇒ Čihulova věž – Skřítek Pidibus, VII c. V.Šatava ml. s druhy. Schváleno.
⇒ Sokolí věž – Takáž pakáž, VIII b. J.Havel x V.Šatava ml., O.Marčík, D.Hons. Přímo ke kruhu 

Vzdušné a přímo převislou hranou na vrchol. Schváleno.

III. Různé
• Požadavky správců na materiál:

J.Kusko – nosítka na Sušky. Zjistit možnost zajištění prostřednictvím P.Hejtmánka.
V. Vršovský – 2 dlouhé Jizerské slaňáky.

• Pokračovat v kontrole jisticích prostředků osazených P.Prachtlem.



• Informace – Děvínské polesí, spadající do oblasti VK.
• Na internetu je průvodce po Bezvelu, údolí Zábrdky, Strážné (u Hradčan) a Děvínské polesí: 

www.mujweb.cz/sort/jakub_turek.
• Osazeny 2 slaňáky a krabice, výměna 2 kruhů a 4 knížek. Nová věž Žába – osazen kruh 

a slaňovací kruh. Nejčastěji lezeno na věž Ondřej v údolí Zábrdky – 10 návštěv/rok.
• Kradou se vrcholové knížky.

• Komise byla informována kopií dopisu na předsedu ČHS o nevhodné korespondenci v rámci 
ČHS v souvislosti  se stavem lomu v Klokočských skalách po zkoušení  jisticích prostředků 
zajišťovaného Svazem.

• Jizerky - protokoly na „Šimáčka“ a „Zlomený kámen“. Předáno 19.6.2000 správcovi. Skály 
jsou v rezervaci, komise tuto záležitost odkládá.

• VK obdržela upozornění od J. Doudleby na špatný stav kruhů:
• Malá Frýdlantská – Bariéra
• Rozeklaná – Podzimní cesta.

• Na internetu – stránka ČHS – je formulář pro nahlášení vadných jisticích prostředků kdekoliv. 
Po odeslání e-mailem bude předáno příslušným správcům a řešena náprava.

• VK byla informována  o  dopise  ved.  CHKO Jizerské  hory ing.Huška  na  předsedu  ČHS o 
zničení ochranného zařízení u Zvonu. Poslední stav – zařízení opraveno a záležitost uzavřena.

• Prvovýstupy v Jizerských horách. Osazování jištění „shora“. Tyto cesty nebudou VK uznány. 
Platí pouze prvovýstup s  instalací jištění pouze „zdola“.

• Změna správce oblasti  Jizerek- Stržový vrch. Dosavadní správce Tomáš Kolesa, doporučen 
David Kofr. Komise předběžně souhlasí – projednat s D.Kofrem. Zajistí T.Kolesa + V.Janko.

• V Jizerkách  je  zákaz  užívání  magnézia.  Představa  informování  veřejnosti  je  pomocí 
informačních cedulí na hlavních parkovištích (Oldřichovské sedlo, Bártlovka …). Zvážit tuto 
možnost.

• Částečné podřezávání buků v určitých lokalitách Jizerek. I když je toto mimo rámec činnosti 
VK, bylo diskutováno o účelu tohoto způsobu násilného dosažení  uschnutí  zdravých buků. 
Ochrana  přírody o  tomto  ví  a  má jít  o  způsob  likvidace  přestárlých porostů  v rezervacích 
sledovaný odborným Výzkumným ústavem.

• U předsedy komise jsou k dispozici nové aktualizované protokoly na prvovýstup. Objednat lze 
mailem, v.janko iol.cz.

• Zvon –  vrcholový emblém –  cepín.  Komise  byla informována o  situaci  opravy cepínu  na 
Zvonu.  Tento  historický  cepín  je  považován  za  symbol  horolezecké  činnosti  v  Jizerských 
horách.V roce 2001 bude instalována jeho nová replika. Komise v této souvislosti žádá, aby 
úpravy na skalách podobné tomuto případu byly předem schváleny Vrcholovou komisí.

• Jizerky - Sviní kámen.VK souhlasí s instalací slaňovacího zařízení.

• Jizerky - Zvon. VK souhlasí s instalací druhého slaňovacího kruhu na Zvonu.

• Panteon: Špatné jištění v klasické údolní cestě na Vyhlídku.Ve stěně pod převisem nad velkou 
plošinou ve středu stěny. Zajistí Hejtmánek.

• Jizerky -  nový objekt  „Podzimní  stěna“.  Podat  žádost  na  CHKO o zařazení  do  lezeckých 
objektů. Zajistí Hejtmánek - Janko. 
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http://www.mujweb.cz/sort/jakub_turek


Vladimír  Janko
předseda komise
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